
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM SOFTWARE COMO RECURSO PEDAGÓ-

GICO PARA ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS DISTÚRBIOS 

DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BASE 

 

Augusto Cezar Ferraz da Costa
1
; Daniel Abreu Silva

2
; Rafael Oliveira Chaves

3
; Ismaelino 

Mauro Nunes Magno
4
 

1Fisioterapeuta, Mestrado, Centro Universitário do Pará (CESUPA); 
2Outro, Graduando, Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ); 

 3Médico, Doutorado, Universidade Federal do Pará (UFPA); 
4Outro, Doutorado, CESUPA  

ac_ferraz87@hotmail.com 

 

Introdução: O ensino e a aprendizagem apresentam um caráter dialético, de constante 

movimento e construção por aqueles que o fazem, onde ensinar está diretamente relacionado 

com o aprender: “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 

tornam sujeitos do processo [1]. Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem tem se 

restringido, muitas vezes, a reprodução do conhecimento, na qual o docente assume o papel 

de transmissor de conteúdo, ao passo que ao discente, cabe à retenção e a repetição dos 

mesmos numa atitude passiva e receptiva, tornando-se mero espectador, sem crítica e reflexão 

[2]. No Brasil, o processo de ensino-aprendizagem passa por transformações, e o modelo 

tradicional vem sendo substituído por modelos educacionais inovadores, ocasionando 

mudanças no papel do docente [3]. A educação deve ser vista como um processo contínuo de 

busca de novos conhecimentos, algo vivo e em constante transformação. Não se deve temer a 

tecnologia, mas tê-la como uma aliada, que pode tornar viável, rápidas e eficientes a 

transmissão e a aquisição de conhecimentos, desde que utilizada corretamente e em benefício 

dos melhores interesses para o indivíduo [4]. O uso de recursos tecnológicos incentiva 

experiências de aprendizagem individuais ou em grupo, tornando-a menos formal através de 

ferramentas complementares, que enriquecem e melhoram o sistema de ensino. Para isto, faz-

se necessária a busca de novos modelos educativos com uma base tecnológica, que forneçam 

ferramentas para desenvolvimento de um trabalho com um maior grau de complexidade [5]. 

Objetivos: Construção e validação de um software como recurso pedagógico para estratégia 

de ensino e aprendizagem dos distúrbios do equilíbrio ácido-base. Métodos: Trabalho do tipo 

transversal e descritivo, cujo desenvolvimento foi realizado com bases no referencial acerca 

de estudos de software aplicados aos distúrbios do equilíbrio ácido-básico, através da revisão 

bibliográfica do tema abordado, utilizando banco de dados Cochrane, Scielo, Medline e 

Lilacs, Pubmed além de livros, textos, entrevistas relacionado ao tema citado buscando dados 

pertinentes à construção do software. Resultados e Discussão: Na educação, principalmente 

na área da saúde, a utilização de softwares vem ganhando espaço cada vez maior nos 

diferentes cenários, dada a facilidade de interpretações a associações de conteúdo, como por 

exemplo, o diagnóstico da gasometria arterial, que é um exame rotineiro na prática clínica e 

muitos discentes apresentam dificuldades na correlação de suas variáveis para o seu 

diagnóstico. A tecnologia, internet, softwares, chats entre outros recursos vem auxiliando cada 

vez mais no desenvolvimento das novas metodologias de ensino, permitindo ao discente 

buscar informações para o seu aprendizado, e ao docente, além de incentivar essa nova forma 

de saber, o mesmo deve auxiliar e atualizar o seu conhecimento. Um software que venha 

auxiliar o aprendizado da gasometria arterial assume relevância como recurso educativo bem 

visto perante a comunidade pedagógica, porém não existem relatos na literatura que 

promovam correlações entre as variáveis gasométricas PaCO2, HCO3, frequência respiratória 
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(FR), potencial hidrogeniônico(pH) para o ensino. A criação do software desta pesquisa foi 

realizada no Centro Universitário do Pará (CESUPA) em parceria com o Grupo de Estudo em 

Tecnologia Assistido do núcleo de Tecnologia Sociais do Centro Universitário do Pará e em 

seguida foi realizada a validação do produto (software) pelos juízes, sendo realizada a 

verificação do índice de satisfação mediante apresentação do software aos discentes do 

CESUPA. A construção do produto foi dividida em quatro etapas, sendo a primeira etapa o 

levantamento do referencial teórico, na segunda etapa foi desenvolvido um software de 

multiplataforma para o ensino e cálculo das variáveis da gasometria arterial com a linguagem 

JavaScript. O software correlaciona as variáveis dos distúrbios do equilíbrio ácido-básico 

voltadas para prática de ensino e aprendizagem nas escolas médicas. Na terceira etapa, após a 

construção do software e aprovação pelo Comitê de Ética, o produto foi enviado aos juízes, 

junto com o link de acesso do aplicativo denominado “GASOCEL”, com a finalidade de 

análise do conteúdo do mesmo. Juntamente com o software, os juízes receberam um 

questionário criado por Savi, contendo 14 perguntas fechadas para avaliação do produto, cujo 

resultado contribuirá para a qualidade do mesmo. O questionário possui itens sobre a 

utilização do aplicativo, com a seguinte pontuação, de acordo com a escala de Likert 

modificada, que propõe cinco níveis de respostas: -1= discordo fortemente, 1 = discordo, 0 = 

neutro, 1 = concordo, 2 = concordo fortemente. Durante a quarta etapa, após a validação do 

produto mediante as opiniões dos juízes, o produto foi apresentado aos discentes, para que os 

mesmos pudessem realizar o manejo do software. Em seguida, foi realizada uma aula 

expositiva sobre o utilização do GASOCEL e em seguida a aplicação do índice de satisfação 

do produto, que foi feita através de um questionário com 7 perguntas fechadas e baseadas na 

escala de Likert modificada com cinco níveis de respostas: 1= Excelente, 2 = Muito Bom, 3 = 

Bom, 4 = Razoável, 5 = Insuficiente. A avaliação pelos juízes revelou coeficiente alfa de 

Cronbach de 0,922 de confiabilidade, mostrando que o instrumento GASOCEL está adequado 

para uso, obtendo um conceito bom e excelente com pontuação geral de 85.0%. O índice de 

satisfação dos discentes revelou uma média de 86.6% de aceitação após a aplicação do 

questionário, obtendo um conceito muito bom e excelente. Neste estudo pode-se observar que 

a média de aceitação do produto tanto pelos juízes como pelos discentes foi acima de 85%. A 

aceitação do material leva em consideração o índice de satisfação deste público, o que 

corrobora com o resultado desta pesquisa. Conclusão/Considerações Finais: Constatou-se 

que o software GASOCEL pode ser utilizado como recurso pedagógico na estratégia de 

ensino e aprendizagem dos distúrbios do equilíbrio ácido-base. Observou-se que o aplicativo 

realiza de maneira correta as relações nas variações de pH, PaCO2 e HCO3 ao mesmo tempo 

que identifica o respectivo desequilíbrio ácido-básico e suas respectivas compensações. 

Verificou-se, ainda, que o software GASOCEL permite uma discussão elaborada e crítica 

pelos utilizadores acerca dos dados gerados 
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